
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 19. prosince 2019 

 

Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala 
a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k 
větší slávě Boží.  
Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 
 

 

Přítomni: P. Ř. Žáček, S. M. Remigie, H. Kučerová, J. Klápště 
Omluveni: P. Kuželová, M. Šturma, P. Janto 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) I přes opravu některých údajů nadále zbývá aktualizovat informace na 

farních stránkách. Vzhledem k nepřítomnosti P. Janta úkol trvá. 
2) P. Řehoř vyřídil změnu právnického sídla farnosti.  
3) Svatomartinský průvod zdárně proběhl. Pro příště je potřeba znovu zvážit 

polohu podia, zejména s ohledem na směrování ozvučení, a časový 
harmonogram jednotlivých kroků (letos v oblasti kostela nebylo slyšet, 
program celkově krátký). 

4) Nová křtitelnice v kostele sv. Martina byla instalována. 
5) Materiály k akci „Betlémy 2019“ byly vyzvednuty z Pastoračního střediska.  
6)  P. Řehoř předal informaci o akci „Betlémy 2019“ a o „Živém betlému“ do 

Řepské 17. 
7)  Je potřeba definitivně dohodnout detaily s představiteli Svaté Rodiny 

v Živém betlému.  
8)  Pan Pacoň opravil vazbu Misálu pero kostel Svaté Rodiny. Bude požádán 

ještě o totéž pro kostel sv. Martina. 
9)  S Remigie upřesnila svůj odchod z Řepské komunity na 15.01.2020, a od 

01.03.2020 se bude v Římě nadále věnovat přípravě procesu blahořečení 
matky Vojtěchy. Její nástupkyní v řepské komunitě bude S. Agnela. 

10)  Zpovědní den farnosti zůstává na den 23.12.2019. Od 16:00 do 18:00 hod. 
bude zpovídat 5 kněží. Poté následuje mše svatá. 

 
 
Nové body: 
 
11)  Na základě dřívějších jednání byl zakoupen a instalován číselník do kostela 

sv. Martina. 
12)  Byla podrobněji diskutována příprava Živého betléma na neděli 05.01.2020. 



13)  P. Chytka připravuje rekonstrukci lavic u sv. Martina. V této etapě bude 
vyplacena záloha na realizaci.  

14)  Následně budou připravovány i doplňkové lavice do kostela Svaté Rodiny. 
 
 
Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 09.01.2020 ve 20:00 hod. 
 
 
 
Zapsal: J. Klápště      Schválil: P. Ř. Žáček 


